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اصول و شاخصه های سبک زندگی قرآنی(مطالعه موردی هر یک از اعضاء خانواده)
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چکیده
بحث سبک زندگی از دیرباز تاکنون مورد توجّه بوده است .سبک زندگی قرآنی ،در واقع نوع زیستن را به انسان ها معرفی می
کند؛ آیات بی شماری دالّ بر این موضوع وجود دارد .این مقاله در صدد است تا با روش کتابخانه ای و نگرشی توصیفی -
تحلیلی و با تکیه بر آیات قر آن کریم ،اصول و شاخصه های سبک زندگی قرآنی مورد ارزیابی قرار دهد؛ چرا که قرآن کریم با
توجه به آسمانی بودن متن آن و منزه بودنش از سهو و اشتباه های رایج بشری ،از اتقان و اعتبار بسیار باالتری نسبت به سایر
متون برخوردار است .بر این اساس ،ضمن ارائه تعریفی مختار از سبک زندگی و خانواده به بررسی شاخصه های آن پرداخته
خواهد شد؛ چراکه زندگی قرآنی در گرو انجام وظایف هر یک از اعضا می باشد .در این پژوهش با ارائه یک تعریف جامع از
«سبک زندگی» و وظایف عمومی و اختصاصی هر یک از اعضای خانواده پرداخته شده است؛ چراکه اعضای خانواده وظایف
مشترکی چون؛ شکر نعمت ،تقوا و پرهیزکاری ،صداقت ،از خودگذشتگی ،صبر و شکیبایی ،توکل و ایمان به خدا و قناعت دارند.
به طور کلی ،در این پژوهش به سبک زندگی قرآنی که شامل تعریف سبک زندگی ،مسئله ازدواج همراه با معیارهای انتخاب
همسر و وظایف هر یک از اعضای خا نواده برای تشکیل خانواده قرآن اشاره شده است .نتایج پژوهش حاکی از شناخت وظایفِ
هر یک از اعضای خانواده که منجر به تشکیل یک خانواده قرآنی و داشتن یک زندگی سالم می شود.
واژههای كلیدی :سبک زندگی ،خانواده ،قرآن کریم ،ازدواج ،اخالق ،اقتصاد
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 .9مقدمه
قرآن کریم به وسیله نبی اکرم(ص) از جانﺐ خداوند در اختیار انسانها قرار گرفته است ،پیامش جز کالم خداوند نیست به همین
د لیل بهره گیری از آن برای هدایت انسانها جز خوشبختی نخواهد بود .روش انجام پژوهش ،توصیفی و تحلیلی بوده که با
استناد به آیات قرآن کریم به صورت کتابخانهای اطالعات مورد نیاز گردآوری شده است .در مورد سبک زندگی دینی باید گفت:
بدون سبک زندگی قرآنی نمی توان به اهداف دین دست یافت و انسان به رشد واقعی و به هدف خلقتش نمیرسد .بدون سبک
زندگی قرآنی ،جامعه نمیتواند مسائل قرآنی را به طور کامل هضم کرده و به حقایق مورد نیاز خود برسد و تزکیه مورد نظر
قرآن ،محقق نخواهد  .اهمیت مفهموم سبک زندگی در این است که سطحی ترین الیه های زندگی(از آرایش مو و لباس گرفته
تا حالت بیانی و ژست صورت و بدن) را به عمیق ترین الیه های آن پیوند می زند(مهدوی کنی ،9831 ،ص .) 93
بررسی نسبت میان سبک زندگی با سیره و الگوه و یافتن نقاط اشتراک و اختالف آنها از اهداف این پژوهش است .از آنجایی که
سبک زندگی هر فرد و جامعه ای با لحاظ نظری برآمده از آموزه های اعتقادی و ارزشی حاکم بر روح و روان آنهاست ،کسﺐ
آگاهی های الزم در خصوص مفهوم سبک زندگی و باورهای د ینی و تعامل این دو مقوله ،ضروری است.این پژوهش به دنبال
ارائه نگاه راهبردی به موضوع سبک زندگی ،ارائه رویکرد کاربردی مبتنی بر سبک زندگی از آموزه های قرآنی به منظور اصالح
وضع موجود در جهت شرایط مطلوب و فضاسازی فکری و ایجاد زمینه برای کشف و طراحی نظام سبک زندگی قرآنی می
باشد.
در تبیین این مسئله ،با استفاده از آیات قرآن کریم باید دید که چه عواملی باعث پیدایش سبک زندگی اسالمی می شود؟ آیا
خداوند سبحان در قرآن کریم اصولی را برای زندگی بیان کرده است؟ مولفه های سبک زندگی قرآنی کدامند؟ قرآن برای سبک
زندگی قرآنی چه بر نامه هایی را بیان می کند؟ نقش هر یک از اعضای خانواده برای تشکیل زندگی قرآنی؟ بنابراین ،با توجّه به
پرسش های مطرح شده ،تبیین شاخصه های سبک زندگی قرآنی از مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
 .2مفهوم شناسی
 .2- 9مفهوم سبک زندگی
 .2- 9- 9در كالم دانشمندان اسالمی
معادل واژه «سبک» در زبان عربی تعبیر «اسلوب» است .سبک زندگی همان شیوه زیستن است تالش برای هماهنگی با قوانین
شرعی تا نسان را به مسیر درست راهنمایی کند گویی که زبک زندگی اسالمی در تمام عرصه های زندگی آدمی جای داشته و
در ارتباط انسان با خدا ،خود و خلق با تکیه بر متن قرآن و سیر معصومین(ع) است که می تواند شیوه درست سبک زندگی را
انتخاب کرد(پور امینی ،9819 ،ص  .) 91سبک زندگی اسالمی یعنی در زندگی هر فرد ،چه شخصی ،چه غیر
شخصی(خانوادگی ،اجتماعی و )...قواعد ،الگوها ،قالﺐ ها و مالک های اسالمی نقش مهمی ا یفا کند؛ یعنی روش ها را بر اساس
آنچه اسالم گفته و خواسته است به کار گیرد(شریعت پناه ،9812 ،ص  .) 83غایت آموزه های دینی ،رهایی از وضع موجودسبک
زندگی غیر اسالمی و رسیدن به حیات طیبه و سبک زندگی اسالمی است(رجﺐ نژاد و همکاران ،9819 ،ص  .) 1از نظر اسالم،
فکری و ت صمیمی در زندگی انسان حکیمانه است که بر اساس عقل حاکم تولید شده باشد(خطیبی ،9812 ،ص  .) 98سبک
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زندگی اسالمی عمق اعتقادات و عواطف و نگرش فرد سنجیده نمی شود بلکه رفتارهای فرد مورد سنجش قرار می گیرد ،اما هر
رفتاری که مبنای اسالمی داشته باشد باید حداقل های شناخت ها و عواطف اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد(کاویانی،9812 ،
ص .) 93
 .2- 9- 2در كالم دانشمندان غربی
معادل واژه «سبک» در زبان انگلیسی » «styleاست .عبارت «سبک زندگی» ) (life styleدر شکل نوین آن اولین بار توسط
«آلفرد آدلر» در روانشناسی در سال  9121میالدی ابداع شد .از دیدگاه سویل ،سبک زندگی عبارت است از هر شیوه متمایز و
بنابراین ،قابل تشخیص زیستن(ابازری و چاوشیان ،9839 ،ص  . ) 8این عبارت به منظور توصیف ویژگی های زندگی آدمیان
مورد بهره برداری قرار گرفت« .آنتونی گیدنز» در تعریف سبک زندگی می گوید :سبک زندگی ،روش الگومند م صرف ،درک و
ارزش گذاری محصوالت فرهنگ مادی است که استقرار معیارهای هویتی را در چهارچوب زمان و مکان ممکن می سازد(گیدنز،
 ،9832ص  .) 921یاسر من ،سبک زندگی را الگویی از مصرف می داند که دربردارنده ترجیحات ،ذائقه و ارزش هاست(ربانی و
رستگار .) 9831 ،آدلر از این اصطال ح برای اشاره به حال و هوای زندگی فرد استفاده کرد .سبک زندگی هدف فرد ،خود پنداره،
احساس های فرد نسبت به دیگران و نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل می شود(فیست و گریگوری ،9838 ،ص  .) 11به طور
کلی ،تعاریف پیرامون سبک زندگی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف .مج موعه تعاریفی که سبک زندگی را جنبه رفتاری می داند و جهت گیری ذهنی افراد را از دایره این مفهوم بیرون می
گذارد.
ب .ارزش ها و نگرش ها را نیز بخشی از سبک زندگی می داند .این تقسیم بندی به نوعی ماهیت میان رشته ای دارد ،این
سخن بدان معنا است که در دسته اول ،رو یکر د جامعه شناسی غالﺐ است ،حال آن که در دسته دوم ،رویکرد روان شناسی
مورد توجه است.

 .2- 2مفهوم خانواده
اهمیت خانواده و نقش آن درجامعه بشرى از رهاورد تأمل و تفکر در دو بعد وجودی انسان آشکار مى گردد .خانواده یک واحد
اجتماعى است که هدف از آن در نگاه قرآن ،تأمین سالمت روانى براى سه دسته است؛ زن و شوهر ،پدر و مادر و فرزندان.
همچنین هدف ،ایجاد آمادگى براى برخورد و رویارویى با پدیده هاى اجتماعى است .در آیه  18سوره فرقان مى خوانیم« :و
کسانى که مى گویند خداى ما ما را از همسران مان نور چشمان ببخش و ما را رهبر پرهیزکاران گردان 9 ».این آیه بر اهمیت
خانواده و پیش آهنگى آن در تشکیل جامعه نمونه انسانى اشاره دارد ،چنان که پیوندهاى سالم و درخشان خانوادگى را ایده آل
پرهیزکاران معرفى مى کند .در درون واحد اجتماعى خانواده پدر و مادر از آغاز تولد کودکان به عنوان الگو براى آنان مطرح
ه ستند ،نقش و معناى اهمیت خانواده در بهسازى وضعیت بشر نیز در همین واقعیت نهفته است .در نگاه پیشوایان دین ،باورها،
1

 « .وَا لَّذِينَ يَقُو لُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْ يُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».
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چگونگى زندگى ،عادتها ،تمایالت و اهداف والدین از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کودکان هستند .بنابراین نوع رفتار والدین در
هماهنگ سازى خواستها و تما یالت خودشان از یک سو و تمایالت خانوادگى و اجتماعى از سوى دیگر و همچنین تالش
پیوسته آنان براى تأمین رفاه و سالمتى روانى خانواده و نوع برخوردشان با وظایف دینى و اجتماعى از عوامل ایجاد هسته تعاون
و همکارى اجتماعى در کودک شمرده مى شوند .ارزش خانواده پیش از هر چیز بر پایه مودّت و دوستى بین اعضاى آن استوار
است؛اعضایى که انجام حقوق متقابل ،آنان را در کنار یکدیگر نگاه داشته است و اگر این جریان بر اساس دوستى و تفاهم و
برکنار از منیّت ها ادامه یابد به کمال انسانى مورد انتظار خواهد انجامید .از نگاه قرآن ،خانواده ،مدرس ه محبت و دوستى است؛
در آیه  29سوره روم آمده است « :از نشانه هاى او این است که از خود شما جفتهایى براى شما آفرید تا نزد ایشان آرامش یابید،
و میان شما دوستى و مهربانى برقرار ساخت .همانا در این نشانه هایى است براى آنان که مى اندیشند».

2

خانواده کوچک ترین اجتما ع انسانی است که روابط اعضای آن در درجه نخست از پیوندی عاطفی و خونی برخوردار است که
این رابطه تکالیف و حقوق خاصی را ایجاد میکنند .نقش همسری ،پدری ،مادری ،فرزندی ،برادری و خواهری نقش هایی
هستند که در خانواده وجود دارد .این نقشها رابطهای حقوقی را میان اعضای خانواده پدید میآورد .این روابط حقوقی در
بخش هایی از حقوق مدنی و فقه همچون کتاب نکاح  ،طالق  ،ارث و ...بررسی میشوند .اجرای احکام حقوقی در خانواده حافظ
نظم خانواده به عنوان جزئی از جامعه است .این نظم کمک می کند که اعضای خانواده از حمایت های رسمی حکومت در برابر
تعدی برخی دیگر از ا عضای خانواده برخوردار شوند .ولی در برقراری نظم خانوادگی اصل قانون نیست؛ آن چه روابط خانوادگی
را مستحکم می کند محبتی است که میان اعضای خانواده برقرار میشود  .شناخت احکام اخالقی خانواده و عمل به آنها محبت
خانوادگی را سالم و بارور نگاه میدارد و در سایه باروری نهال محبت  ،نظم خانوادگی استوار میماند؛ بی آنکه نیازمند حمایت
دستگاه قضایی باشد.

 .3گزینش همسر
ازدواج نخستین گام برای تشکیل خانواده اس ت و به سبﺐ همه کارکردها و نتایجی که خانواده داراست ،عملی ارزشمند و ستوده
است .ازدواج مایه آرامش زن و مرد است« :و از نشان های او این که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام
گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد( ».روم ) 29 /چنین بنای مبارکی در صورتی میتواند آرامش زن و مرد و فرزندان آنان را
پدید آورد که از گام نخست با اندیشه و سنجش صحیح انجام گیرد .ازدواج صرفا ارضاء کننده غریزه جنسی نیست ،بلکه مقدمه
تأسیس نهاد خانواده است .در درون این نهاد عالوه بر تمتع جنسی همسران از یکدیگر ،بسیاری از نتایج دیگر به دست میآید
که همگی وابسته به پایداری خانواده و محبت آمیز بودن روابط اعضای آن است .برای آن که خانواده از آغاز به شکلی مطمئن
پایه ریزی شود ،انتخاب همسر باید به شیوهای صحیح باشد؛ یعنی به گونهای که احتمال تأمین اهداف خانواده را باال ببرد .بن
ابراین معیارهای گزینش همسر نمی تواند یکسویه باشد .مثال تاکید بر زیبایی همسر ،یکسویه نگری است .کسی که زیبایی
همسر و یا ثروت او را یگانه معیار انتخاب قرار می دهد به فرزندان خانواده نیاندیشیده و به تأثیر اخالقی و دینی همسران بر
یکدیگر توجه نکرده است .در این جا از باب نمونه به چند مورد از معیارهای همسر شایسته اشاره می کنیم:
2

 « .وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِ لَ يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ ةً إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».
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 .3- 9دینداری
دین داری و تقوا از معیارهای مهم در انتخاب همسر است ،هر اندازه این ویژگی قوی تر باشد ،رعایت حدّ و حدود شرعی کامل
تر و پای بند به اصول خانواده بیشتر خواهد بود و هر چه ضعیف تر باشد ،به همان اندازه می تواند به استحکام و پایداری
خانواده آسیﺐ برساند .قرآن می فرماید « :با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند ،قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک
است ،هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند ،قطعاً بردۀ با ایمان بهتر از مرد
آزاد مشرک است ،هرچند شما را به شگفت آورد ،آنان شما را به سوی آتش فرامی خوانند و خدا به فرمان خود(شما را) به سوی
بهشت و آمرزش می خواند و آیات خویش را برای مردم روشن می سازد ،شاید متذکّر شوید( 8 ».بقره) 229 /
 .3- 2تناسب
ازدواج نوعی ترکیﺐ بین دو انسان و خانواده است ،زندگی مشترک ،یک پدیده مرکّﺐ است که اجزاء اصلی و اساسی آن ،زن و
مرد می باشند .هر قدر بین ا ین دو عنصر ،هماهنگی ،هم فکری ،تناسﺐ شخصیّت روحی و اخالقی و جسمی باشد .این ترکیﺐ،
استوارتر ،محکم تر ،پرثمرتر ،شریف تر ،لذّت بخش تر و جاودانه تر خواهد بود .قرآن کریم در این مورد می فرماید« :زنان ناپاک
از آنِ مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلّ ق دارند ،و زنان پاک از آنِ مردان پاک ،و مردان پاک از آن زنان پاک
هستند .اینان از نسبت های ناروایی که (ناپاکان) به آنان می دهند ،مبرّا هستند و برای آنان آمرزش (الهی) و روزی پُرارزشی
است( 8 ».نور.) 22 /
انسان برای آن که انتخابی صحیح داشته باشد و مکمل زندگی اش را آسانتر پیدا کند باید شناختی کامل از خلق و خوی خود
داشته باید(بانکی پورفرد ،9831 ،ص  ،) 18وگرنه به مشکالت جبران ناپدیزی برخورد خواهد کرد .پس آدمی هنگامی که خود را
شناخت در انتخاب همسر خویش بهتر می تواند تصمیم گیری نماید.
 .3- 3آراسته به اخالق
قرآن کریم د ر ماجرای موسی (ع) با دختران شعیﺐ می فرماید  «:یکی از آن دو (دختر) گفت :پدرم! او را استخدام کن؛ زیرا
بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی ،آن کسی است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است )( 9 ».قصص ) 29 /از
این آیه استفاده می شود که شخصیّت اخالقی و رفتاری دخ تران شعیﺐ و روح فتوّت و جوانمردی ،امانت داری ،موسای جوان
در ازدواج آنان مؤثّر بوده است.

« .وَ لَا تَنْكِحُوا ا لْمُشْرِ كَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَ يْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لَا تُنْكِحُوا ا لْمُشْرِكِينَ حَتَّ ى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْ م مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ

3

مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُو لَئِكَ يَ ْعُونَ إِ لَى النَّارِ وَاللَّهُ يَ ْعُو إِ لَى ا لْجَنَّةِ وَا لْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَ يِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ».
4

 « .ا لْ خَ بِيثَا تُ لِلْخَ بِي ثِي نَ وَا لْ خَ بِي ثُ و نَ لِ لْ خَ بِي ثَا تِ وَال طَّ يِّ بَا تُ لِ ل طَّ يِّ بِي نَ وَال طَّ يِّ بُ و نَ لِ ل طَّ يِّ بَا تِ أُ وْ لَ ئِ كَ مُ بَ رَّ ُُو نَ مِ مَّ ا يَ قُ و لُ و نَ لَ هُم مَّ غْ فِ رَ ةٌ وَ رِ زْ قٌ كَ رِي مم».

5

 « .قَا لَ تْ إِ حْ َا هُ مَا يَا أَ بَ تِ ا سْ تَ أْ جِ رْ هُ إِ نَّ خَ يْ رَ مَ نِ ا سْ تَ أْ جَ رْ تَ ا لْ قَ وِ یُّ ا لْ أَ مِي نُ ».
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 .3- 4اصالت خانوادگی
اصالت و شرافت خانوادگى زن و مرد ،یکى از مالک هاى ازدواج ،به ویژه در جوامع اسالمى است .شرافت خانوادگی یعنی
خوش نامی ،نجابت ،پاکیزه بودن ،دینداری و بزرگواری .این موارد نقش تعیینکنندهای در تعالی همسران دارد و زمینهساز
تربیت فرزندانی سالم ،صالح و بانشاط است ،البته این بدان معنا نیست که افراد مومن و شایسته تنها در خانوادههای اصیل و
دیندار رشد یافتهاند .چراکه ممکن است از درون خانوادهای که به هر دلیل گرفتار آسیﺐهای اجتماعی شده است ،فرزند مومن
و متعهدی بیرون آید.
 .3- 5عفت و حجاب
حفظ چشم ،گوش ،قلﺐ و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه ،عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی،
پوشش ظاهری است؛ به تعبیری لطیفتر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب .حجاب امری ظاهری و در ارتباط با
جسم است ،اگرچه این پوشش برخاسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است ولی ظهور در نشئه مادی و طبیعی دارد یعنی
پوشش ظاهری افراد و به ویژه زنان را حجاب می گویند که مانع از نگاه نامحرم به آنان میشود .عفت نیز حالتی درونی و نفسانی
است که توسط آن از غلبه شهوت جلوگیری میشود .قرآن کریم وقتی درباره حجاب سخن میگوید ،میفرماید« :حجاب عبارت
است از یک نحوه احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان او را از دید حیوانی ننگرند .در قرآن علت و فلسفه
حجاب را چنین ذکر میکند« :اى پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو :جلبابها (روسرىهاى بلند) خود را بر
خویش فروافکنند ،این کار براى اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است (و اگر تا کنون خطا و کوتاهى از آنها سر
زده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده رحیم است( 2 ».احزاب) 91 /
 .4وظایف اعضای خانواده
پس از انعقاد پیمان همسری ،خانواده تشکیل میشود و اولین رابطهای که پدید میآید رابطه زوجیت است .این رابطه پدید
آورنده دو نقش برای شوهر و زن است هر یک از ا ین دو نقش حقوق و تکالیفی را ایجاب می کند .این حقوق و تکالیف وضع
شده اند تا اهداف ازدواج به بهترین شکل ممکن تحقق یابد .جنبه های اخالقی ادای حقوق و انجام تکالیف همسری بسیار است
اگر هدایت کننده روابط همسری ،اخالق باشد ،نتایج بهتری از ازدواج حاصل میآید.
موضوع پژوهش حاضر اصول و شاخصه های سبک زندگی قرآنی در محیط خانواده است .اصول اخالق و اقتصادی بیشترین
نقش را در محیط خانواده دارند .در این اینجا به بررسی آنها می پردازیم:
 .4- 9وظایف عمومی(مشترک) بین اعضا
 .4- 9- 9شکر نعمت

« .يَأَيهُُّا النَُّبىِ قُل لُّأِزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ ا لْمُؤْمِنِينَ يُ ْنِينَ عَلَيهْنَُّ مِن جَلَبِيبِهِنَُّ ذَا لِكَ أَدْنىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَ كاَنَ اللَُّهُ غَفُورًا

6

رَُّحِيمًا».
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از مسائلی که فرهنگ اسالمی بر آن تأکید کرده و در قرآن و روایات به عنوان خصلتی ارزنده و نیک برای انسانها بیان شده
شکرگزاری و سپاس از بابت نعمتهای الهی است .اسالم می خواهد افراد به درجه ای از یقین برسند که در هر حالی اعم از
آرامش و یا روی آوردن مصائﺐ شکر خدا را بجای آورند .عالمه طباطبائی در توضیح آیه «  ...وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ( ».آل
عمران ) 988 /می فرماید :و حقیقت شکر اظهار نعمت است .چنانکه حقیقت کفری که مقابل آن است اخفاء نعمت می باشد و
اظهار نعمت عبارت از است عمال آن در محلی است پس شکر خدا به این است که انسان نعمت را در محل خودش بکار برده و در
موقع استفاده از آن نیز متذکر خدا بوده باشد( .طباطبایی ،98 ،ج  ،1ص ) 29
 .4- 9- 2تقوا و پرهیزكاری
دوری از ناپاکیها و طهارت در امور مختلف زندگی انسانی(شامل؛ پندارها ،گفتارها و کردارهاست) انسان را در مسیر سعادت قرار
می دهد .اگر قلﺐ انسان پاک گردد و تمایل به ناپاکیها نداشته باشد ،راه دور شدن سایر اعضاء و جوارح انسان از گناهان هموار
میشود و ارزش زندگی انسان به میزان دوری جستن او از گناهان است .خداوند سبحان می فرماید« :اگر آنها گرویده و
پرهیزکارى کرده بودند قطعاً پاداشى ) که (از جانﺐ خدا ) می یافتند ( بهتر بود ،اگر می دانستند( 1 ».بقره) 918 /
 .4- 9- 3صداقت
صداقت در حقیقت ،یکتایی در گفتار و کردار است ،به عبارتی دیگر یکتایی در زندگی انسان است؛ یعنی سبک وجودی انسان
سرشار از راستی باشد ،نه این که دارای صورتها و سیرتهای گوناگونی باشد ،بلکه در همه زمانها و مکانها بر همه وجود آدم یک
رویی حاکم باشد .خداوند در قرآن فرمود « :تا خدا راستگویان را به ) پاداش (راستی شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد
عذاب کند یا بر ایشان ببخشاید که خدا همواره آمرزنده مهربان است(3 ».احزاب) 28 /
 .4- 9- 4از خودگذشتگی
شاخصه بعدی سبک زندگی از نظر کالم وحی بخشش و گذشت از خطاهای یکدیگر است قرآن کریم می فرماید:
«اى کسانى که ایمان آورده اید در حقیقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر
ببخشایید و درگذرید و بیامرزید به راستى خدا آمرزنده مهربان است(1 ».تغابن) 98 ،
بدون بخشش و گذشت ،پیوندی باقی نمی ماند و ادامه زندگی انسان ناممکن می گردد .زیرا اگر هیچ یک انسان ها بخشش و
گذشتی نکنند و در حق و حقوق خود سختگیر باشند زندگی تلخ خواهد شد و همکاری در خانواده غیر ممکن خواهد بود و

7

 « .وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْ ِ اللَّهِ خَ يْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

8

 « .لِ يَجْزِیَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِ ْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ا لْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَ يْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا».

9

 « .يَا أَيُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْ لَادِكُمْ عَ ُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورم رَحِيمم».
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اگر کسی خواهان این است که خدا از گناهانش بگذرند و لغزشش هایش را نادیده بگیرد و او را ببخشد باید خود نسبت به
دیگر افراد اینگونه باشد.
«و سرمایه داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن (مال) به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا در یغ ورزند و باید عفو
کنند و گذشت نمایند مگر دوست نداریدکه خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است(91 ».نور) 22 ،
 .4- 9- 5صبر و شکیبایی
اگر زن و مرد بخواهند فارغ از شکیبایی و بردباری راه زندگی مشترک راه طی کنند ،به مشکالت بسیار دچار می شوند و
پیوسته در تنش فرو می روند از این رو الزم است زن ومرد در زندگی خانوادگی نسبت به هم و در رویارویی با مسایل و
مشکالتی که پیش می آید شکیبا و بردبار باشند .خداوند سبحان در باره این موضوع می فرماید« :اى کسانى که ایمان آورده
اید صبر کنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى کنی د و از خدا پروا نمایید امید است که رستگار شوید( 99 ».آل عمران/
 ) 211شکیبایی یاد شده شامل شکیبایی در همه مسایل زندگی اعم از مشکالت جسمی و روحی و گرفتاری های زندگی چه
اقتصادی و عاطفی و  ...می باشد.
 .4- 9- 6توكل و ایمان به خدا
کسی که تدبیر امور خویش را به خالق واگذار کند در واقع برای خود سرمایهای ذخیره نموده است .سرمایه چیزی است که
میتوان با آن کسﺐ و کار نمود و از سود و بهره آن استفاده کرد ا عتماد کردن به او سرمایهای بیپایان است که ثمرات و منافع
بیشماری در پی دارد.
باور به خدا ،همه رفتارها و زندگی خانوادگی را به سوی کسﺐ رضایت خداوند سوق می دهد .فردی که خدا را ناظر و همراه
خود و حتّی از رگ گردن خود به خویش نزدیک تر می بیند  «:ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم ،و ما به
او از رگ قلبش نزدیک تریم» (92ق ،) 92 /تالش می کند تا در برخورد با اعضای خانواده و انج ام وظایف خانوادگی ،رضایت آنها
را جلﺐ نماید .توجّه به عدالت خدا ،اینکه هیچ ظلمی را روا نمی دارد و حقّ هیچ مظلومی را ضایع نمی کند ،زمینه شناخت
دیگری برای مهار رفتاری اعضای خانواده است .هرچه این حالت قوی تر باشد ،مشکالت فرد کمتر خواهد بود .توجّه به صفات
خداون د ،از جمله رحمت و مهربانی گسترده ،توانایی نامحدود و...آثار مثبت بر زندگی فرد و جنبه های خانوادگی او بر جا می
گذارد و عطوفت و رحمت اعضای خانواده نسبت به هم بیشتر و زمینه پیشگیری و حلّ بسیاری از مشکالت می گردد .بنابراین،
توکّل بر خداوند در همه امور زندگی از آثار ایمان به خداوند است که خانواده را در برابر مشکالت یاری می رساند.

 « .وَ لَا يَأْتَلِ أُو لُو ا لْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُو لِي ا لْقُرْبَى وَا لْمَسَاكِينَ وَا لْمُهَاجِرِينَ فِي سَ بِيلِ اللَّهِ وَ لْ يَعْفُوا وَ لْ يَصْفَحُوا أَ لَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
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اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورم رَحِيمم».
11

 « .يَا أَيُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».
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 « .وَ لَ قَ ْ خَ لَ قْ نَا ا لْ إِن سَا نَ وَ نَ عْ لَ مُ مَا تُ وَ سْ وِ سُ بِ هِ نَ فْ سُ هُ وَ نَ حْ نُ أَ قْ رَ بُ إِ لَ يْ هِ مِ نْ حَ بْ لِ ا لْ وَ رِي ِ ».
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 .4- 9- 7قناعت
قناعت در ریشه اسالمی یعنی به کمترین ها رضایت داشته باشیم که از مهمترین روشهای رسیدن به سبک زندگی است .نه
تنها در اسالم بلکه در سایر ادیان و جوامع بشری از قناعت به عنوان راهی مناسﺐ به یک زندگی آرام و مناسﺐ یاد می کنند.
دین مبین اسالم و قرآن مجید همواره برای تربیت د ینی و اخالقی پیروان خود و بشر و به منظور دستیابی به سبک زندگی
صحیح و سالم مبتنی بر ساده ز یستی و پرهیز از تجمالت برنامه های مدونی را مهیا و ارائه نموده است در همین راستا فرهنگ
پرهیز از اسراف و قناعت پیشه کردن از جمله این برنامه ها است که در آیات قرآن به وضوح دیده می شود.
 .4- 9- 8انس با قرآن
خداوند متعال در آیات مختلفی سفارش نموده که با قرآن انس بگیرید و آن را قرائت کنید(مزمل ،) 21 /قرآن نور است و مفاهیم
آن الزمه ایجاد زندگی ب شری است ،در نتیجه انسان به معارف و مفاهیم قرآن فقیر و نیازمند می باشد.
 .4- 2وظایف اختصاصی هر یک از اعضا
 .4- 2- 9وظایف اخالقی
خداوند سبحان در آیات قرآن کریم برای هر یک از افراد با توجّه به موقعیتی که دارند ،وظایفی را مطرح کرده است؛ وظایف
اخالقی یک دسته از آن ها می باشد ،در اینجا وظایف اخالقی هر یک از اعضا به گونه ای خاص ،مطرح می شود:
 .4- 2- 9- 9وظایف اخالقی مرد
 .4- 2- 9- 9- 9نسبت به همسرش
 .4- 2- 9- 9- 9- 9خوش خلقی
عالوه بر وظایف واجﺐ مرد به لحاظ اخالقی موظف است با همسر خود با اخالق نیکو رفتار کند و اسباب آرامش او را با رفتار
مناسﺐ خود فراهم آورد « :با همسران خود به نیکی رفتار کنید(98 ».نساء) 91 /
 .4- 2- 9- 9- 9- 2بردباری
برد باری در مقابل زن ،عالوه بر حفظ رابطه همسری از خطر سردی و جدایی ،نوعی عمل تربیتی است و ثواب اخروی دارد.
مردی که بر بداخالقی همسرش شکیبایی کند خداوند پاداشی همچون پاداش ایوب که بر بال شکیبا بود خواهد داد ( .ص) 88 /
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 .4- 9- 9- 9- 9- 3حفظ همسر از گناه
حفاظت زن از آلوده شدن به گناه و باز داشتن او از اختالط غیر الزم با مردان ،از تکالیف شوهر است که محیط خانواده را سالم
و محیط اجتماع را امن می سازد مرد در انجام این وظیفه باید حد اعتدال را رعایت کند .مرد وظیفه دارد همسرش را با قرآن
مأنوس کند تا دستورات الهی را یاد بگیرد.

 .4- 2- 9- 9- 2نسبت به فرزندانش
محیط خانواده اولین محیط اجتماعی است که فرزند تجربه می کند او از اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر بیشترین تأثیر را
می پذیرد؛ زیرا حمایت پدر و مادر خود را تجربه کرده است و همواره دیده است که ضعف های جسمی او را پدر و مادر جبران
می کنند و تغذیه و پرورش او را از روی مهر و شفقت انجام میدهند .این تجربهها موجﺐ اطمینان او نسبت به آنها میشود و
این اطمینان باعث پذیرندگی فرزند از پدر و مادر می گردد .اگر پدر و مادر در این زمان عقاید صحیح را به او بیاموزند ،قلﺐ
نیالوده او آن را می پذیرد و عادات الزم و متناسﺐ با عقاید صحیح را می یابد.
 .4- 2- 9- 9- 2- 9اعتدال و میانه روی
پدر و مادر باید فرزندان را همچون موهبتی الهی پذیرا شوند و شکرگزار خداوندی باشند که به آنان شرف پدر بودن و مادر
بودن را عطا فرمود و نیز از خدا بخواهند که توفیق انجام وظایف خویش را داشته باشند .بنابراین پدر و مادر با تولد فرزند
خویش خدا را سپس میگویند و برای آنان دختر یا پسر بودن فرزند تفاوتی نخواهد داست .اسالم دین نیکی و عدالت است،
حتّی نسبت به کفّار ،خداوند متعال می فرماید« :و از میان کسانى که آفریده ایم گروهى هستند که به حق هدایت می کنند و
به حق داورى می نمایند( 98 ».اعراف) 939 /
 .4- 2- 9- 9- 2- 2پاک نمودن محیط
پ در و مادر مسئول سالمت و رشد جسمی و روحی فرزندان خود هستند .والدین اگر خود به فضایل اخالقی آراسته باشند و
محیط خانه را از رذایل اخالقی بپیرایند مهم ترین شرط تربیت اخالقی فرزند را فراهم کرده اند .فرزند چنین خانوادهای به
رستگاری نزدیکتر است و آرامش روحی الزم را برای تقرب به سوی خدا داراست.
 .4- 2- 9- 9- 2- 3انتخاب نام زیبا
نامگذاری فرزند تحت تأثیر عقیده والدین ،ارزش های حاکم بر جامعه ،آرزوهای والدین درباره آینده او و زیبایی های لفظی و
آوایی صورت می گیرد هر گاه والدین همه این عناصر را در نظر بگیرند و در نامگذاری فرزند خود عقاید الهی و ارزش های
اسالمی را در نظر گیرند و آرزوهای خود را برای فرزند مطابق الگوهای شرعی و بافضیلت قرار دهند و زیبایی ظاهری و آوایی نام
 « .قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا إِ لَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ا لْغَ يْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِ نَ ا لْخَ يْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِ لَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ
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او را رعایت کنند نامگذاری خوبی انجام داده اند .نام نیکو تأثیر فراوانی بر شخصیت فرزند دارد و نامگذاری نامناسﺐ تأثیر سویی
بر آرامش روانی او خواهد گذارد
 .4- 2- 9- 9- 2- 4انتقال عقاید صحیح
تربیت فرزند به معنای فراهم آوردن مقدمات الزم برای به فعلیت رسیدن قوای او در راه تقرب به خداوند است .این عمل
نیازمند آگاهی و تمرین عملی است .اگر پدر و مادر در جهت انتقال عقاید صحیح و ایجاد رفتار درست در فرزند خود کوشا
باشند ،خیر او را فراهم کردهاند و خداوند بر آنان رحم ت خواهد نمود .درباره عقیده صحیح و انتقال به فرزندان ،تکلیف بزرگی بر
عهده والدین گذاشته شده است؛ زیرا تأثیر عقایدی که در خانواده رواج دارد و به فرزند القاء میشود در آینده او غیر قابل انکار
است.
 .4- 2- 9- 2وظایف اخالقی زن
زنان همانند مردان وظایفِ اختصاصی دارند که برای ایجاد یک خانواده قرآنی رعایت آنها الزامی است.
 .4- 2- 9- 2- 9نسبت به همسرش
 .4- 2- 9- 2- 9- 9فرمان بردای
اطاعت مستمر و متواضعانه ،وظیفهای است که قرآن کریم ،به صراحت از زن خواسته است  .روشن است این فرمان بری به
معنای محرومیت استقالل زن ،در ارادۀ فردی خود نیست ،بلکه فرمان بری در قلمرو حقوقی است که خداوند برای مردان ،در
نظر گرفته که مهمترین شاخصة آن ،فرمان بری در مسئلة زناشویی است .خداوند در قرآن می فرمای د« :زنان صالح،
متواضعند( 99 ».نساء) 88 /
 .4- 2- 9- 2- 9- 2وفاداری
زن همچو مرد وظیفه دارد به همسر خود وفادار باشد .زنان اگر از شوهران خود اطاعت کنند و پاکدامنی کنند و بر حفظ اموال
و منافع شوهر خود کوشا باشند از نعمت بهشت برخوردار خواهند بود زیرا رضایت شوهر در کمال زن بسیار مؤثر و شرط بهره
مندی او از آخرت نیکوست .زن باید به عقد و پیمانی که در ابتدا با همسرش بسته است ،پایبند باشد( .مائده) 9 /
 .4- 2- 9- 2- 9- 3معاشرت پسندیده
معاشرت نیکو با همسر مراتﺐ مختلفی دارد که برخی از آنها واجﺐ شرعی بوده ،همسران موظف هستند آن را رعایت کنند .اما
مراد از معاشرت نیکو در این بحث ،برخوردی نیکوتر و مناسﺐ تر از مقدار واجﺐ است .به عبارت دیگر ،مقداری که شرعاً و قانوناً
واجﺐ نیست ،ولی لزوم اخالقی دارد و در تکمیل ایمان و همچنین بهبود روابط همسری بسیار مؤثر است.
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 .4- 2- 9- 2- 9- 4مدارا با شوهر
مدارا به معنای مهربانی و نرمی کردن ،شفقت و مالیمت نشان دادن ،درایت و فهم ،مماشات و سلوک ،از آموزههای اخالقی
دین اسالم و حتی از دستورهای اخالقی سایر ادیان است .این دستور اخالقی در زندگی اجتماعی به طور عام ،و در نهاد خانواده
به طور خاص ،جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد .این ویژگی اخالقی در تعامالت عمومی و تعامل با خانواده و فرزندان نقش
تعیینکنندهای دارد؛ به طوری که بدون رعایت آن ،خیلی از امور جامعه و خانواده به سامان نمی یابد .اگر شخصی در مسائل
اجتماعی ،خانوادگی و همسرداری نت واند با مالطفت ،نرمی و مماشات رفتار کند ،با شکست مواجه خواهد شد و در ادارۀ زندگی
ناتوان میگردد .تحمل بدرفتاری شوهر ،اجری بسیار دارد و مقام زن را باال میبرد .زنی که بر بدخلقی شوهرش شکیبایی کند
خداوند پاداشی همچون پاداش آسیه همسر فرعون به او خواهد داد.
 .4- 2- 9- 2- 9- 5استقبال و بدرقه شوهر
استقبال از همسر هنگام وارد شدن او به منزل یا بدرقة او هنگام بیرون رفتن ،نشانة عالقهمندی و صمیمیت میان آنان است.
این عمل زن ،افزون بر اینکه اج ر معنوی در پی دارد ،موجﺐ افزایش مهر و محبت در میان آنان میگردد .چه نیکوست که
هرگاه شوهر وارد منزل می شود ،زن با چهره ای شاد و خندان و ظاهری آراسته و زیبا به پیشواز همسرش رود ،در را به روی او
بگشاید ،به او سالم کند و بهتر آن است که در سالم کردن ،هر یک بر د یگری سبقت بگیرند .خداوند در قرآن کریم می
فرمایند « :و چون به شما درود گفته شد شما به (صورتى) بهتر از آن درود گویید یا همان را (در پاسخ) برگردانید که خدا
همواره به هر چیزى حسابرس است(92 ».نساء) 32 /
 .4- 2- 9- 2- 9- 6قدردانی از همسر
قدردانی و سپاسگزاری از همسر از آموزه های اخالقی دوجانبه است؛ یعنی هم زن و هم مرد باید در مقابل کارهایی که انجام
میگیرد ،از همدیگر قدردانی کنند .سپاسگزاری ،بازتاب عاطفی محبت و خوشاخالقی در روان آدمی است .هر انسانی بهطور
طبیعی دوست دارد از نیکی و محبت و فداکاری دیگران قدردانی کند و همچنی ن دوست دارد از او قدردانی شود .قدردانی از
دیگران در مقابل انجام دادن کاری ،یکی از صفات پسندیده و از بزرگترین رمزهای جلﺐ دوستی و لطف دیگران است .گرچه
به تشکر و قدردانی از دیگران سفارش شده است ،اهمیت آن دربارۀ همسران مضاعف بوده ،نقش تعیینکنندهای در گرمی و
صمیمیت میان آنان دارد .به طوری که این امر جزو وظایف اخالقی همسران تلقی شده است.
 .4- 2- 9- 2- 9- 7پرهیز از آزار همسر
رعایت حدود و حقوق همسر و آزار نرساندن به او (اعم از آزار جسمی و یا زبانی) ،از وظایف اخالقی دوطرفه است و همسران
باید آن را رعایت کرده ،بدان ملت زم باشند .زن باید از هر گونه عملی که موجﺐ رنجش خاطر شوهر میشود ،بپرهیزد و دقت
کند که شوهر از چه کاری ،حرفی و حرکتی ناراحت می شود و او سعی کند آنها را انجام ندهد .زن باید زبان خود را کنترل
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کرده و از زخم زبان ،طعنه ،متلک ،کنایه زدن و هر عملی که به نوعی تخریﺐ کنندۀ عواطف و شخصیت شوهر است ،اجتناب
ورزد.
 .4- 2- 9- 2- 9- 8رازداری
هر فردی ممکن است کاستیها ،عیﺐها ،رازها و مسائل محرمانه ای داشته باشد که دوست ندارد دیگران از آن مطلع گردند .از
این رو ،حفظ اسرار و عیوب و رازهای دیگران از فضیلتهای اخالقی شمرده شده و به آن توصیه گردیده است .از نظر اخالقی،
کسی حق ندارد اسرار دیگران را فاش کند .چه بسا افشای اسرار افراد موجﺐ اختالف ،آبروریزی ،دشمنی و مشکالت دیگر
گردد.قرآن می فرماید « :زنان صالح در غیاب (همسر خود )  ،اسرار و حقوق او را ،یعنی حقوقی که خداوند برای همسران آنها
قرار داده ،حفظ میکنند( 91 ».نساء) 88 /
 .4- 2- 9- 2- 9- 1اطاعت از شوهر
خداوند متعال در این باره می فرماید « :الرِّجَالُ قَوَّ امُونَ عَلَی النِّسَءء( ».نساء ) 88 /این دال بر این موضوع است که زنان باید در
امور از شوهران خود اطاعت کنند.
 .4- 2- 9- 2- 2نسبت به فرزندانش
بیان وظایف اخالقی فرزندان اهداف با توجه به نکات مذکور ،بیان وظایف اخالقی فرزندان در واقع به دو هدف صورت میگیرد:
هدف نخست آشنا شدن والدین با الگوی رفتاری مناسﺐ فرزندان است تا تربیت اخالقی کودکان خود را مطابق آن سامان دهند
و هدف دوم آشنایی فرزندان بزرگسال با تکالیف اخالقی خود را در برابر والدین است .به این ترتیﺐ والدین به این عنون که
خود نیز فرزند هستند باز هم مخاطﺐ تکالیف اخالقی میباشند.
 .4- 2- 9- 3وظایف اخالقی فرزندان
در این جا نیز رابطه فرزند با والدین مورد نظر است؛ البته آن بخش از روابط که به فعل اختیاری فرزند مربوط است .فرزند به
صورت طبیعی محبت خالصانه و بی چشم داشت والدین را درک می کند و به اقتضای فطرت خویش ،به پدر و مادر تعلق
عاطفی پیدا می کند .او زمانی که به سن تمییز اخالقی می رسد ،احساس سپاس از والدین را دارا است .با رشد فرزند و همزمان
با ایجاد درک اخالقی ،درک سایر امور نیز رشد می کند .در سایه این رشد فکری و به سبﺐ افزایش توانایی ها ،فرزند به تدریج
از پدر و مادر خود فاصله می گیرد و به سوی زندگی مستقل حرکت می کند .احساس توانمندی و درک بیشتر و گرایش به
استقالل ،او را از تابعیت والدین به سمت اظهار و اعمال آراء مستقل متمایل می کند .تفاوت آراء سلیقه ها و عملکردها ،در
محیط خانه منشاء برخورد هایی میان اعضای خانواده می شود .این برخوردها در سنن رشد فرزندان با برخوردهای کودکانه
تفاوت دارد .در دوره کودکی رفتارهای کودک هیچ گونه ارزش اخالقی مثبت یا منفی ندارد ،ولی افعال فرزند ،در سن رشد
دارای ارزش اخالقی است .اهمیت شناخت وظایف اخالقی فرزند ،مر بوط به سنین رشد و بزرگسالی است .اطالع از وظایف
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اخالقی ،فرزندان نوجوان خانواده را قادر می سازد و در عین تالش برای استقالل فکری و عملی از خانواده حدود اخالقی را نیز
رعایت کنند.

 .4- 2- 2وظایف اقتصادی
 .4- 2- 2- 9وظایف اقتصادی مرد
از نظر فقهی سرپرستی خانواده با ش وهر و پدر است یعنی با کسی که معموالً دو نقش پدری و شوهری را داراست ،سرپرستی
خانواده حقوق و تکالیف زیادی را برای پدر در پی دارد .مسئولیت مالی خانواده بر عهده اوست و باید نفقه همسر و فرزندان را
تأمین کند و وسایل زندگی و آسایش آنها را فراهم آورد .این تکلیف شرعی و حقوقی را میتوان به اشکال گوناگون انجام داد
ولی رعایت برخی چیزها ارزش اخالقی آنها را باال میبرد .سرپرست خانواده میتواند به اعضای خانواده نفقهای کمتر از حد
توانایی اش بدهد و آنان را دچار سختی معیشت کند و نیز میتواند به آن ها نفقه زیادی بدهد و زندگی را مرفه سازد .تعیین حد
میانه نفقه که برای فرزندان و همسر ایجاد سختی نکند و در عین حال به رفاه غفلت زا بدل نگردد .به سطح اقتصادی جامعه و
خانواده بستگی دارد .برای هر جامعه و خانواده ا ی ،سطح متوسط و مطلوب زندگی متفاوت است؛ ولی به هر حال این سطح را
اعضای هر جامعه و خانواده می شناسد و درستی یا نادرستی انتظارات خود را با آن سطح میسنجند .تأمین زندگی مناسﺐ
موجﺐ تقویت روابط اعضای خانواده است .اگر اعضای خانواده احساس کنند سرپرست خانواده علیرغم توانایی مالی از تأمین
زندگی بهتر خودداری می کند ،نسبت به عواطف او دچار تردید میشوند و روابط آنها سرد میشود .پس بهتر است هر کس در
حد توان خود به زندگی همسر و فرزندان توسعه دهد تا سالمت عاطفی خانواده محفوظ باشد و فرزندان در محیطی گرمتر
تربیت شوند .گشای ش و فراخی زندگی فقط به کم و زیادی امکانات وابسته نیست؛ اعمال سلیقهها و در نظر نگرفتن خواست و
سلیقه خانواده نیز اهمیت دارد .سرپرست خانواده میتواند بر خواستهها و سلیقه های خود اصرار کند و از خواهش های شرعی
زن و فرزند خود بی تفاوت بگذرد این عمل نیز عالقه م ندی او به خانواده را مورد تردید قرار میدهد.
 .4- 2- 2- 9- 9كار و تالش حالل
در آیات قرآن کریم فوق ا لعاده به مسئله تالش و کوشش برای کسﺐ رزق و رونق اقتصادی اهمیت داده شده است ،رکن
اساسی زندگی و عامل بقای جوامع بشری است بدیهی است که رونق اقتصادی بدون کار و تالش ممکن نیست .همانا خداوند
متعال می فرماید« :اى مردم از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى مکنید که او دشمن
آشکار شماست( 93 ».بقره) 923 /
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 .4- 2- 2- 9- 2برنامه ریزی
خانواده مانند هر سازمان نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دارد .با برنامه ب ررسی آیات قرآن کریم می توان موضواعاتی چون برنامه
ریزی مدیران خانواده با مشورت اعضا برای اجرای امور را به عنوان مهمترین شاخصه های مدیریت در اداره اقتصاد خانواده مورد
توجه قرار داد.
 .4- 2- 2- 2وظایف اقتصادی زن
زنان در مدیریت و برنامهریزی الگوهای مصرفی در خان واده نقش اصلی را دارند و در جوامع سنتی این نقش در مسیر قناعت در
خانواده پر رنگتر بود .برخی از کارشناسان مصرف را کلید فهم تحوالت اجتماعی بیان میکنند چرا که بر این اساس واقعیت
خانواده را بهتر می توان شناخت .با توجه به اینکه سطح زندگی افراد در جامعه دچار تغ ییرات اساسی است نگاه امروز به اقتصاد
در جامعه نگاهی وسیع و گسترده است .در قدیم مصرف صرفاً یک رفتار اقتصادی بیان میشد به طوری که افراد غنی به لحاظ
درآمد باال ،از کاالهای بیشتری هم مصرف می کردند ،حال آنکه امروزه مصرف وسیلهای شده که افراد شخصیت خود را با آن به
دیگران نشان می دهند؛ در واقع مصرف به یک رفتار اجتماعی تبدیل شده است .گر در خانوادهای مصرف و استفاده از کاالهای
مصرفی توسط مادر خانواده مدیریت نشود اقتصاد خانواده دچار مشکل می شود .همان طور که نقش زن در جامعه سنتی در
قناعت ،بسیار چشمگیر بوده است ،در جوامع مدرن هم در گرایش یا عدم گرایش افراد خانواده به مصرف گرایی بسیار مؤثر
است.
 .4- 2- 2- 3وظایف اقتصادی فرزندان
نقش کودکان و فرزندان به عنوان یکی از مصرفکنندگان عمده در خانوادهها از یک سو و همچنین جایگاه آنان در آتیه اقتصاد
خانوادهها از سوی دیگر لزوم توج ه به آموزش صحیح و هدایت آنان را ایجاب می کند .با رهبری صحیح و بهجا در اقتصاد
خانواده ،خصوصیات جمعگرایی ،صداقت ،دلسوزی ،صرفهجویی ،مسئولیت پذیری و دیگر خصوصیات مثبت رشد و پرورش
می یابد .هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل ،مشکالت ،کمبودها و محدودیتهای اقت صادی خانوادهها میتواند در اصالح
رفتار مالی و همچنین واقعیت نگری آنان نقش مهمی ایفا کند.

نتیجه گیری
بحث سبک زندگی از مباحث مهمّ قرآن بوده است و مولفه های آن در آیات قرآن نیز بسیار ذکر شده است .در این پژوهش که
با روش توصیفی  -تحلیلی بوده و به صورت کتابخانهای انجامید ،با بررسی مولفه های سبک زندگی در فرهنگ قرآن ،به این
نتیجه دست یافتیم که برای تشکیل خانواده قرآنی باید اصولی مانند معیار انتخاب همسر را از قبل از ازدواج رعایت کرد و پس
از ازدواج باید وظایف هر کدام هر یک از اعضا با توجّه به آیات قرآن مشخص شود ،در مرحله بعد باید فرزندان را با قرآن و
دستورات آن آشنا کرد و وظایف آنها را مطابق با این آیات معین کرد ،در این صورت است که خانواده قرآنی تشکیل خواهد شد.
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